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тисемитизм. На третьей всемирной конференции этого Совета в Нью-Дели в 1961 г. была принята 
дополнительная резолюция с рекомендацией отвергнуть идею коллективной вины евреев за рас-
пятие Иисуса. В 1964 г. декларации против антисемитизма приняли влиятельные протестантские 
организации: Национальный Совет Христианских Церквей США, Всемирная федерация лютеран, 
Протестантская Епископальная Церковь США и др. После Холокоста для большинства Проте-
стантских Церквей антиеврейская направленность стала недопустимой. Таким образом, неспособ-
ность во время Второй мировой войны занять более решительную позицию в защите еврейского 
народа стала основой для самообвинений протестантов и привела к новым, хотя и запоздалым, по-
пыткам переосмыслить драматические отношения между христианами и евреями. 

АБГРУНТАВАННЕ ВЫКАРЫСТАННЯ ПАНЯЦЦЯ «МІФАЛАГЕМА ЖАНЧЫНЫ»
Ў ДАСЛЕДАВАННІ КУЛЬТУРЫ

Урбан Г. І., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Міфалагічнае даследаванне непазбежна сутыкаецца з праблемай тэрміналогіі, азначэння тых 
феноменаў, якія ў найбольш адцягненым сэнсе можна назваць адзінкамі міфалагічнай сістэмы. 
У сучаснай гуманітарыстыцы назіраецца праблема адсутнасці агульнапрынятай тэрміналогіі ў 
дачыненні да міфалогіі. Усё тое поле міфалагічных значэнняў, якое можна суаднесці з жанчынай, 
жаночым, розныя аўтары называюць шэрагам абагуленых тэрмінаў: жаночыя персанажы, жано-
чыя вобразы або жаночы вобраз, архетып жанчыны, міфалагема жанчыны. І хаця зразумела, што 
ўсе пералічаныя тэрміны мусяць азначаць адну рэальнасць, яны маюць розныя сэнсавыя адценні, 
якія неабходна абумовіць.

Тэрмін «жаночыя персанажы» мае на ўвазе паасобныя міфалагічныя істоты. Пры гэтым сэнса-
выя акцэнты могуць быць прастаўлены па-рознаму, у залежнасці ад навуковага (дысцыплінарнага) 
падыходу да вывучэння міфалогіі. Пры філалагічным падыходзе, у якім міфалогія разумеецца 
як сукупнасць старажытных літаратурных тэкстаў, жаночымі персанажамі называюцца дзеючыя 
асобы міфаў жаночага полу. У семіятычнай парадыгме, дзе міфалогія разглядаецца як знакавая 
сістэма, жаночымі персанажамі называюцца элементы персанажнага коду жаночага полу. У цэлым 
словазлучэнне «жаночыя персанажы» сэнсава ненагружанае, не мае на ўвазе аніякага аналізу і аба-
гульнення ўласна жаночых рыс.

Больш ёмістым і адцягненым паняццем з’яўляецца «міфалагічны вобраз». Яно азначае ад-
люстраванне рэальных чалавечых якасцяў у канкрэтным міфалагічным персанажы. Міфалогія 
пры гэтым разумеецца як метарэальнасць. Ступень абагульнення характэрных жаночых рыс можа 
адрознівацца, калі ідзе гаворка пра жаночыя вобразы (якія адпавядаюць канкрэтным персанажам з 
адрознымі рысамі) або адзіны жаночы вобраз (ён мусіць збіраць у сабе ўсё спецыфічна жаночае). 
Падкрэслім, што вобраз з’яўляецца адлюстраваннем рэальнасці, значыць, жаночы вобраз — гэта 
своеасаблівая квінтэсенцыя рэальных жанчын, іх найбольш характэрных якасцяў.

Шырокаўжывальным з’яўляецца словазлучэнне «жаночы архетып», або «архетып жанчыны», 
пад якім разумеюцца спрадвечныя і паўсюдныя жаночыя рысы ў сваёй цэласнасці і разнастайнасці. 
Выбітнай у гэтым плане з’яўляецца канцэпцыя жаночай псіхалогіі К. П. Эстэс, якая сфармулявала і 
ўсебакова прааналізавала архетып Дзікай / Спрадвечнай (Wild) Жанчыны. «З пазіцыі архетыпічнай 
псіхалогіі, а таксама з пункту гледжання традыцыйных казачнікаў, яна (Дзікая Жанчына. — Г. У.) 
ўяўляе з сябе жаночую душу. І ўсё ж яна — штосьці большае: гэта крыніца жаноцкасці. Яна — 
ўсё тое, што датычыць інстынктаў у бачным і нябачным светах, яна ёсць асновай». Тым не менш 
ужыванне такой прывабнай для міфалагічнага даследавання катэгорыі, як «жаночы архетып», 
ускладняецца бытаваннем самога паняцця «архетып». Нягледзячы на тое, што найчасцей яно 
выкарыстоўваецца ў самым шырокім значэнні (як базавы першаэлемент культуры), у беларускім 
культуралагічным дыскурсе яно так ці інакш звязваецца з аналітычнай псіхалогіяй К. Г. Юнга, у 
якой мае прынцыпова іншае значэнне (псіхалагічная перадзададзенацсь, якая фарміруе вобразы 
культуры). Такое звязванне патрабуе празмерных тлумачэнняў, залішніх у дадзеным даследаванні.

Тэрмін «міфалагема жанчыны» з’яўляецца, на нашую думку, найбольш ёмістым з названых 
вышэй і разам з тым сэнсава нейтральным. Само слова «міфалагема» мае два значэнні. Па-першае, 
гэта устойлівая тэма ў міфах розных народаў, і ў гэтым значэнні яно сінанімічнае «архетыпу». 
Па-другое, міфалагема — гэта складаны элемент міфа, іншымі словамі — адзінка міфалагічнай 
сістэмы. Згодна з Г. А. Ціханавай, «міфалагема ў самым агульным выпадку — гэта любы значны 
для чалавека вобраз, які ён выкарыстоўвае для асэнсавання рэчаіснасці. Міфалагема жанчыны ў 
прыватнасці — гэта шырокі спектр вобразаў жанчыны, разгляд якіх дае пэўнае цэласнае ўяўленне 
аб жанчыне як аб з’яве быцця».

Такім чынам, выкарыстоўваючы ў даследаванні тэрмін «міфалагема жанчыны», мы перас-
ледуем дзве мэты: па-першае, пазбегнуць двухсэнсоўных прачытанняў і ўнікнуць крытыкі ў 
ангажаванасці; па-другое, мець магчымасць аб’яднаць у адной катэгорыі разнастайныя жаночыя 
персанажы, а таксама жаночыя сімвалы, не рызыкуючы ўпасці ў лагічную супярэчнасць.
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